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Millaisella asuinalueella haluaisit itse asua ?

Miten ikääntyvien ja erityisryhmien toiveet ja 
todellisuus hyvästä asuinalueesta 
poikkeavat ja mitä on tehtävissä jotta ne 
kohtaisivat jatkossa entistä paremmin ?

Miten ikäystävällisyys näkyy asuinympäristön 
suunnittelussa ja miten rakennetaan ikäystä-
vällinen asuinalue ja mitä asioita ja reunaeh-
toja siinä tulisi ottaa huomoon ? 

Miten edistetään ikäystävällisten asuinaluei-
den poikkihallinnollista yhteistyötä ?

Lähde YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 | 2018 Kohti ikäystävällisempää Hervantaa 
Päivi Moisio, Eija Savolainen-Korjus PoPUp Hervanta! katutapahtuma Keinupuistossa (Savolainen 2017).



Hyvinvoiva kuntalainen + hyvinvointia rakentava 
elinympäristö = elinvoima



DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

TP: Tulevaisuuden asuntotuotanto

• HANKE: Asunto-osuuskunta –
uusi rakentamisen ja asumisen 
malli - selvityshanke

• HANKE: Seudullisen 
asumiskatsauksen malli 
AsumisGIS -hanke

• HANKE: Asuinympäristön 
digitaalisuus 

• HYMY-HANKE 
• Asumispreferenssi hanke

• Seudulliset uudet käytännöt  
jakoon; tonttipäivät, 
asuntotuotantokatsaukset, 
rakennuttajaneuvottelut ym.

• Ikäystävällisten 
asuinympäristöjen ja –
kortteleiden mallit, sparraus ja 
hyvien käytäntöjen jako.

TP: Joustava maankäytön suunnittelu

• Digitaalisten palveluverkkojen 
integrointi maankäytön 
suunnitteluun, selvitys

• Periaatekaavoituksen uudet 
mallinnukset ja GIS-menetelmä-
kokeilut, hanke

• Liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmien kartoitus ja 
kehittäminen, hanke (vrt. SEMI-
MALPE

• Biotalouden ja kiertotalouden 
maankäyttöulottuvuudet, kartoitus 
ja profilointi

• Tulevaisuuden elinvoimakunnan, 
kaupunkiseudun ja maakuntatason 
valtakunnalliseen suunnittelu- ja 
valmistelutyöhön, keskustelu-
tilaisuudet, tiedonvälitys. 

TP: Asemanseuduille lisäarvoa

• Kehittyvät asemanseudut 
innovaatioalustoina, T&K-hanke

• Asemanseudut kansainvälisen 
liiketoiminnan kehitysalustoina, 
pilottikokonaisuus

• Asemanseutujen kehittäminen 
liikkumisvyöhykkeiden 
solmupisteinä, muuntojoustavat 
asemanseudut 

• Kansallis-kansainvälinen 
asemanseutuverkoston 
muodostaminen ja ylläpito.

TP: Liikennejärjestelmien digiloikka
• Uudet pysäköintiratkaisut osana 

älykkäitä liikennejärjestelmiä, 
kartoitus ja mallinnushanke

• Kestävän liikkumisen asema kuntien 
päätöksenteossa, selvitys

• Resurssiviisaan liikenteen 
suunnittelu: harvaan asutun alueen 
kutsuliikenne, kuljetusten yhdistely 
ja kuljetustarpeen vähentäminen 
digitalisaatiolla, nopeat selvitykset, 
hyvät käytännöt jakoon

• MaaS ja LaaS- sovellusten 
kehittämismahdollisuudet 
kaupunkiseuduilla, nopeat 
selvitykset, hyvät käytännöt jakoon

• Kestävän liikkumisen ja 
kaupunkiliikenteen 
verkostoyhteistyö, tiedonvälitys. 

Työpaketit 2016 – 2018. 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT
ELINVOIMAKUNNAT,  RESURSSIVIISAS 

YHDYSKUNTA

Teemaverkostosparraus ja vertaistyöskentely 
Verkostoyhteistyö kansallisten & kansainvälisten kumppaneiden kanssa



Lähde YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 | 2018 Kohti ikäystävällisempää Hervantaa. 
Kilpailun voittanut ehdotus ”Keinutaan” (BST-Arkkitehdit Oy 2017).
.

MAL-VERKOSTON TOIMINTA JA PAINOTUKSET JATKOSSA (HANKKEET, SEMINAARIT, 

TYÖPAJAT JA SPARRAUKSET)

KESTÄVÄ KAUPUNKIKEHITYS JA YHTEISET ALUSTAT

- Asumisen ja asuinympäristön laatu, fyysisen elinympäristön laatu - Elävät kaupunkikes-

kukset

- Asukkaiden näkökulma suunnitteluun, arjen sujuvuus, koko elämänkirjo ja sen 

toimivuus kaupunkiympäristössä



IKÄYSTÄVÄLLISTEN ASUINALUEIDEN 

KEHITTÄMINEN SEMINAARIOHJELMA

 

10.00  Tilaisuuden avaus  

projektipäällikkö Tero Piippo, MAL-verkosto 

asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö 

10.15  Ikäystävällinen asuinympäristö: suunnittelun periaatteita ja huomioita  

Asuinalueiden kehittäminen ikääntyneen väestön näkökulmasta 

tutkija Ira Verma, Aalto yliopisto, Sotera-instituutti  

Kommenttipuheenvuoro: Hyvä lähiympäristö hyvinvoinnin edistäjänä 

yliarkkitehti Antti Autio, ympäristöministeriö  

Kommenttipuheenvuoro: Ikäystävälliset asuinympäristöt Asukasbarometrin valossa 

vanhempi tutkija Anna Strandell, SYKE  

11.30  Opas muisti- ja ikäystävällisestä asumisesta ja asuinympäristöstä – 

hyvien esimerkkien kautta eteenpäin  

dosentti Erja Rappe, Ikäinstituutti  

12.00 Yhteiskeskustelu  

Fasilitaattoreina erityisasiantuntija Sari Hosionaho, ympäristöministeriö ja 
erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto 



 

12.30  Lounas Paasiravintolassa (1 h) 

13.30 Ikäystävällinen asuinympäristö: kokemuksia kunnista  

Tampereen ja Hervannan opit: asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä  

Oulu: asumisen asiantuntija Mikko Autio   

Jyväskylä: Kuokkala monisukupolvinen asuinalue asemakaava-arkkitehti Nana Pentti  

 

14.30 Kahvitori (20 minuuttia) 

14.50 Asuinympäristön ja elämänlaadun yhdistävät tutkimukset 

tohtorikoulutettava Tiina Laatikainen, Aalto yliopisto  

tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa, THL  

 

15.35  Loppusanat 

apulaisjohtaja Markku Aho, ARA  

 

15.45 Seminaari päättyy 



IKÄYSTÄVÄLLISTEN ASUINALUEIDEN 

KEHITTÄMINEN

SEMINAARIAINEISTOT

www.ymparisto.fi/fi-FI/Asum
inen/Ikaantyneiden_asumin
en/

www.mal-verkosto.fi www.ikainstituutti.fi/


